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Miért csíkos a zebra?
Kézenfekvő a magyarázat a mintákkal, foltokkal díszített vadállatok esetében: színeik
azért elmosódottak, hogy könnyebben beleolvadjanak környezetükbe, s
elrejtőzhessenek ellenségeik vagy éppen kiszemelt zsákmányuk elől. No, igen, de vajon
miért csíkos a zebra? Hiszen így feltűnőbb jelenség, mint bárki más! És mivel a
természetben semmi sincsen véletlenül, a kérdés régóta fejtörést okozott a kutatóknak.

Fotó: Kállai Márton

Most úgy látszik, végre megfejtették a talányt, méghozzá éppen magyar tudósok. Egri Ádám és
Horváth Gábor – svéd kollégáikkal együttműködve – foglalkozni kezdtek a zebracsíkokkal.
Rájöttek, hogy a keskeny csíkok a vérszívó rovarokat sokkal kevésbé vonzzák, mint az egyszínű
szőrzet. A kutatók egy legyekben gazdag lovastanyán makettek segítségével tesztelték a böglyök
ízlését. A fehér, sötét és csíkos maketteket ragasztóval kenték be, majd megszámolták, hány
vérszívó röppent rájuk, így jutottak a fenti eredményre. A csíkozás kialakulása tehát a böglyök
elleni védekezés. Most már csak az a kérdés, miért egyedül a zebráknak volt ennyi eszük az
állatvilágban?
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Kapcsolódó cikkek
- Kisegérből elefánt
- Cápák uszony nélkül
- Északról menekültek
- Fókabébik végveszélyben
- Kihalásra ítélve
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